
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O Comitê de Bacia Hidrográfica 

dos Rios Macaé e das Ostras reali-

zou sua Reunião Extraordinária de 

Câmaras Técnicas no dia 09 de ju-

nho, no Sítio Agrícola, em Casimiro 

de Abreu. Na reunião foram defini-

das questões para a continuidade da 

melhoria da gestão das águas da Re-

gião Hidrográfica VIII.  

A CTEACOM (Câmara Técnica de 

Educação Ambiental e Comunica-

ção) decidiu pela futura contratação 

de uma empresa para produção do 

Boletim Impresso do Comitê. A pu-

blicação do informativo será reali-

zada trimestralmente e contará com 

1.000 exemplares por edição.  

A Casa dos Saberes, entidade res-

ponsável pela execução do Curso de 

Bioconstrução em Bambu no Alto 

Macaé, apresentou o projeto que 

tem como objetivo o fortalecimento 

da Agricultura Familiar e conserva-

ção dos Recursos Hídricos com be-

leza paisagística na bacia do Rio 

Macaé. De acordo com o crono-

grama do curso, sua fase final, o 

momento de colocar todo o ensino 

teórico em prática, aconteceu nos 

dias dia 29 e 30 de julho de 2017, na 

Casa dos Saberes, em São Pedro da 

Serra, Nova Friburgo. Verificou-se 

ainda, que há necessidade de revisar 

o Plano de Comunicação devido a 

sua defasagem.  

Na reunião da CTIG (Câmara Téc-

nica de Instrumento de Gestão e Ins-

titucional Legal) foi discutida a mi-

nuta do parecer do CBH Macaé so-

bre o conflito de uso dos recursos 

hídricos em áreas de atrativos turís-

ticos, relembrando o imbróglio que 

vem ocorrendo no distrito do Sana 

devido a cobrança para o uso das ca-

choeiras, assunto discutido em Reu-

nião Extraordinária de Plenária, re-

alizada no dia 19 de maio de 2017. 

O Comitê elaborará uma resolução 

onde será definido seu posiciona-

mento sobre o uso dos recursos hí-

dricos para fins turísticos na região. 

O Contrato de Gestão entre o CBH 

Macaé e sua atual entidade delega-

tária, Consórcio Intermunicipal La-

gos São João, também foi objeto de 

discussão. A renovação do contrato 

entre as duas partes encontra-se sob 

avaliação do Inea, Instituto Estadual 

Ambiental do Rio de Janeiro e da 

SEA, Secretaria de Estado do Am-

biente.  

A atual situação da Lagoa de Imbo-

assica foi apresentada na 

CTLAZOC (Câmara Técnica de La-

goas e Zonas Costeiras). Conforme 

proposta aprovada, os alunos do 

curso de Mestrado em Engenharia 

Ambiental do IFF (Instituto Federal 

Fluminense), realizarão uma pes-

quisa sobre os indicadores que cons-

tam no Quadro 1 (Categorias e cri-

térios para justificar anuência ao 

CBH Macaé para abertura da barra 

arenosa da Lagoa Imboassica) da 

minuta da resolução. Após conclu-

são da pesquisa os dados coletados 

serão apresentados aos membros da 

CTLAZOC para que definam quais 

deverão ser adotados.  

A próxima reunião de Câmaras Téc-

nicas do CBH Macaé e das Ostras 

será Ordinária e foi agendada para o 

dia 14 de julho de 2017.  
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Em Reunião Ordinária de Câmaras 

Técnicas do CBH Macaé, realizada 

no dia 14 de julho de 2017, em Ca-

simiro de Abreu, foi decidido na Câ-

mara Técnica de Instrumento de 

Gestão (CTIG) que devido ao con-

flito do uso das cachoeiras existente 

atualmente no Sana, Região Serrana 

da cidade de Macaé, não se dará 

continuidade ao Projeto de Sistema-

tização e Disseminação da Educa-

ção Ambiental na APA do Sana. O 

projeto tinha como objetivo realizar 

o ordenamento e monitoramento no 

córrego do Peito do Pombo, redu-

zindo o impacto gerado devido à vi-

sitação no local. Optou-se pela rea-

lização de um novo projeto em outra 

área da Bacia Hidrográfica da Re-

gião VIII. O novo projeto e a área a 

ser realizado ainda não foram defi-

nidos.  

A CTIG informou que o Comitê foi 

convidado a participar do Conselho  

 

da REBIO União e terá dois de seus 

membros como representantes. 

A Câmara Técnica de Lagoas e Zo-

nas Costeiras (CTLAZOC) agendou 

sua próxima Reunião Extraordiná-

ria para o dia 14 de agosto de 2017, 

a ser realizada no Instituto Federal 

Fluminense (IFF), com o objetivo 

de facilitar a viabilização para parti-

cipação dos pescadores da locali-

dade de Imboassica.  

Na Câmara Técnica de Educação 

Ambiental e Comunicação (CTEA-

COM), foram aprovadas inovações 

para o boletim informativo digital 

do CBH Macaé, que contará com 

um novo design e seu acesso será 

disponibilizado através do site do 

Comitê. Modificações na disponibi-

lização do Plano de Recursos Hídri-

cos da Região Hidrográfica VIII no 

site também serão realizadas. 

  

 

Foi estudada a metodologia de apre-

sentação do CBH Macaé no Encon-

tro Estadual de Comitês de Bacias 

Hidrográficas (ECOB), a ser reali-

zado de 28 a 30 de agosto de 2017 

em Paraty no Estado do Rio de Ja-

neiro, e participação no Encontro 

Nacional de Comitês de Bacias Hi-

drográficas (ENCOB), a ser reali-

zado de 07 a 10 de novembro de 

2017 em Aracaju, no Estado de Ser-

gipe.  

Foi agendada para o dia 20 de outu-

bro de 2017, a 3ª edição do Fórum 

da Juventude do CBH Macaé e das 

Ostras. O evento terá como tema “A 

água como direito universal”. 

 

 

 

 

3º Fórum da Juventude do CBH Macaé e das Ostras é agendado  

em Reunião Ordinária de Câmaras Técnicas  

 

R.E. da  CTEACOM, CTIG e CTLAZOC do CBH Macaé - 

09/06/2017 – Casimiro de Abreu 
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R.O. de Câmaras Técnicas do CBH Macaé - 14/07/2017 – Casimiro de 

Abreu 
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CBH Macaé promove Oficina de Fortalecimento do SANAPA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CBH Macaé promoveu no dia 21 de julho de 2017, a Oficina de Fortalecimento do SANAPA: Capacitação em 

Gestão Participativa, realizada no Colégio Municipal do Sana. O evento teve como objetivos específicos analisar a 

categoria APA  no contexto do SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação) e o papel do conselho gestor 

enquanto instrumento de gestão democrática e participativa, apresentar um histórico da constituição do SANAPA e da 

APA do Sana, identificar, segundo a visão dos participantes, os fatores favoráveis e os fatores desfavoráveis envolvidos 

na gestão da APA do Sana e suas perspectivas futuras, e criar um clima de diálogo e respeito entre os membros do 

Conselho, a comunidade da APA e o CBH Macaé em prol da conservação dos bens e serviços ambientais da APA do 

Sana. Através de dinâmica de grupo foram observados os principais desafios e oportunidades existentes no SANAPA 

(Conselho gestor da APA do Sana) para que os participantes contribuissem com propostas para o fortalecimento da 

gestão participativa do Conselho.  
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5ª Edição do ECOB será realizada em agosto na 

cidade de Paraty/RJ 

Desertificação é tema de encontro no Piauí 

Painel do 8º Fórum aborda boas práticas em 

gestão da água 

NOTÍCIAS DOS RECURSOS HÍDRICOS  

NO MUNDO 

WWF-Brasil e Instituto Mar Adentro retiram 

34kg de lixo das Ilhas Cagarras, no Rio 

Governo fortalece gestão costeira no país 

Pagamento por Serviços Ambientais cresce no 

país 

Agência apresenta Produtor de Água para inte-

ressados em participar do programa 

Áreas de Proteção Ambiental abrangem três lo-

cais em Macaé 

Macaé desenvolve plano de uso e ocupação da 

Ilha do Francês 

Ambiente, Defesa Civil e Inea fiscalizam pesca 

predatória 

EVENTOS 

Programação e inscrições 

V ECOB 

Credenciamento "GREEN-

MEETING Rio 2017"  

Informações 8º 

Fórum Mundial 

da Água 

Mais informações sobre o evento es-

tarão disponíveis em breve no site 

http://www.encob.org/ 
AGENDA PARA O MÊS 08 

CBH MACAÉ E DAS OSTRAS  

14 - Reunião Extraordinária CTLAZOC 

 

 

 

  

         

28, 29 e 30 – ECOB 2017 

30- Reunião Ordinária de Plenária do CERHI 

RJ 

 

 

  

         

22 e 23 – Reunião do Fórum Nacional de CBHs 

http://www.agevap.org.br/noticias.php?id=305
http://www.agevap.org.br/noticias.php?id=305
http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2472
http://www.worldwaterforum8.org/pt-br/news/painel-do-8%C2%BA-f%C3%B3rum-aborda-boas-pr%C3%A1ticas-em-gest%C3%A3o-da-%C3%A1gua
http://www.worldwaterforum8.org/pt-br/news/painel-do-8%C2%BA-f%C3%B3rum-aborda-boas-pr%C3%A1ticas-em-gest%C3%A3o-da-%C3%A1gua
http://www.wwf.org.br/informacoes/noticias_meio_ambiente_e_natureza/?59442/WWF-Brasil-e-Instituto-Mar-Adentro-retiram-34kg-de-lixo-das-Ilhas-Cagarras-no-Rio
http://www.wwf.org.br/informacoes/noticias_meio_ambiente_e_natureza/?59442/WWF-Brasil-e-Instituto-Mar-Adentro-retiram-34kg-de-lixo-das-Ilhas-Cagarras-no-Rio
http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2450
http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2447
http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2447
http://www2.ana.gov.br/Paginas/imprensa/noticia.aspx?id_noticia=13285
http://www2.ana.gov.br/Paginas/imprensa/noticia.aspx?id_noticia=13285
http://www.macae.rj.gov.br/noticias/leitura/noticia/reas-de-protecao-ambiental-abrangem-tres-locais-em-macae
http://www.macae.rj.gov.br/noticias/leitura/noticia/reas-de-protecao-ambiental-abrangem-tres-locais-em-macae
http://www.macae.rj.gov.br/noticias/leitura/noticia/macae-desenvolve-plano-de-uso-e-ocupacao-da-ilha-do-frances
http://www.macae.rj.gov.br/noticias/leitura/noticia/macae-desenvolve-plano-de-uso-e-ocupacao-da-ilha-do-frances
http://www.macae.rj.gov.br/noticias/leitura/noticia/ambiente-defesa-civil-e-inea-fiscalizam-pesca-predatoria
http://www.macae.rj.gov.br/noticias/leitura/noticia/ambiente-defesa-civil-e-inea-fiscalizam-pesca-predatoria
http://forumfluminensecbh.eco.br/site/v-ecob-rj-2/
http://forumfluminensecbh.eco.br/site/v-ecob-rj-2/
http://www.greenmeeting.org/novoportal/index.php/credeciamento
http://www.greenmeeting.org/novoportal/index.php/credeciamento
http://www.worldwaterforum8.org/pt-br
http://www.worldwaterforum8.org/pt-br
http://www.worldwaterforum8.org/pt-br
http://www.encob.org/


 

 

  

  

CONTATOS 
 

SEDE DA DELEGATÁRIA 

 

ESCRITÓRIO MACAÉ ESCRITÓRIO NOVA FRIBURGO 

Rodovia Amaral Peixoto (RJ 106), Km 106 - Balneário - São 

Pedro da Aldeia – RJ - CEP 28948-834. 

(22) 2627-8539/ 98841-2358 

cils@lagossaojoao.org.br 

 

 

Rua Punta Del Este, 187 - Cavaleiros - Macaé – RJ - CEP: 

27920-170.  

(22) 2142-7413 

coordenadordenucleo@cbhmacae.eco.br 

Rua Moacir K. Brust, 11 - Centro - Lumiar - Nova Friburgo 

- RJ - CEP: 28616-070 

(22) 2542-9530 / 98170-8000. 

administrativo@cbhmacae.eco.br 

PROJETOS  

PROJETO STATUS 

Projeto Limpa Rio - Desassoreamento das margens e leitos dos prin-

cipais rios da Região Hidrográfica 

Em andamento 

Estudos e projeto para controle de enchentes e recuperação ambien-

tal da bacia hidrográfica do rio Macaé 

Em andamento 

 
Serviços de perfilamento lidar e sobrevoo fotogrametrico em regiões 

de interesse das bacias dos rios Guapimirim, Macacu e dos municí-

pios de Macaé e Rio das Ostras 

Em andamento 

Transição agroecológica nas cabeceiras do Rio Macaé Finalizado 

Oficina de imersão do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidro-

gráfica dos Rios Macaé e das Ostras 

Finalizado 

Em andamento 

Finalizado 

RESP. PELA AÇÃO 

INEA 

INEA 

INEA 

INEA 

INEA 

Controle de Enchentes e recuperação ambiental em Rio das Ostras 

(COHIDRO) 

INEA 

Ações de Educação Ambiental - Rio São Pedro da Serra Entidade Delegatária  

Atividades de Reflorestamento Entidade Delegatária  Em andamento 

Monitoramento de parametros limnológicos da coluna d´água e se-

dimento e biota da lagoa do Rio Imboassica 

Entidade Delegatária  Em andamento 

Programa de Boas Práticas/Pagamento de Serviços Ambientais Entidade Delegatária  Em andamento 

Programa de Monitoramento da qualidade da água dos Canais 3 

Pontes, Capote e Jurumirim 

Entidade Delegatária  Em andamento 

Programa Estratégico de Comunicação e Mobilização Social Entidade Delegatária  Em andamento 

Ampliação da rede de esgotamento sanitário de Rocha Leão/Rio das 

Ostras 

Entidade Delegatária  Em andamento 

Curso de Bioconstrução em Bambu - Educação Ambiental Entidade Delegatária  Em andamento 

Curso para Criação de Unidade Demonstrativa de Tratamento de 

Esgoto 

Entidade Delegatária  Em andamento 

Curso para Criação de Unidade Demonstrativa de Tratamento de 

Esgoto 

Entidade Delegatária  Aguardando liberação de 

recursos  

Instalação de Placas Informativas com os nomes dos cursos d'água 

da RH VIII 

Entidade Delegatária  Em andamento 

Plataforma de geoprocessamento do CBH Macaé e das Ostras Entidade Delegatária  Aguardando liberação de 

recursos  
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